
 
Tisztelt Felhasználó! 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi 
LIV. törvénynek eleget téve 2013. július 1-től 10%-kal csökkenti a lakossági felhasználók 
részére a szolgáltatási egység díjakat. Ön lakossági felhasználóként ezt a tájékoztatást 
azért kapja, hogy követni tudja, hogyan érvényesül a rezsicsökkentés a víz- és 
csatornadíjakról szóló számlákban. 
 
• Mikortól észlelhető a rezsicsökkentés a víz- és szennyvízdíj számlákban? 
A díjcsökkentés a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatásra 
vonatkozik. Az Ön soron következő számlája, melyet lakóhelyétől függően augusztusban 
vagy szeptemberben kap meg, a július 1-től kezdődő időszakra már a csökkentett 
szolgáltatási díjakkal készül. 
 
• Mire vonatkozik a 10%-os csökkentés? 
A Debreceni Vízmű Zrt. a rezsicsökkentést a szolgáltatási egységdíjak 10%-os 
csökkentésével biztosítja. A szolgáltatási egységdíjak – azaz alapdíj (rendelkezésre állási 
díj), az igénybe vett szolgáltatások mennyisége után köbméterenként számított változó 
díj (fogyasztással arányos díj) és az áthárított vízterhelési díj (a közcsatornán elvezetett 
vízterhelő anyag után fizetendő díj) – csökkenek tíz százalékkal a 2013. január 31-én 
alkalmazott díjakhoz képest. 
 
• Hogyan kapok tájékoztatást a számlán a rezsicsökkentés végrehajtásáról? 
A rezsicsökkentés hatályba lépését követően kibocsátott számlákon jól láthatóan 
elkülönítve adatokat közlünk arról, hogy a 2013. július 1. utáni fogyasztási időszakban 
mennyi lenne a rezsicsökkentés nélkül fizetendő összeg, mennyi a díjcsökkentés után 
fizetendő összeg, s ebből mekkora megtakarítás származik. Tájékoztatást kap arról is, 
hogy a 2013. július 1-től kibocsátott számlákon összesen mennyi megtakarítás 
halmozódik. 
 
• Csökken-e a számlám végösszege 10%-kal? 
Csak abban az esetben, ha a számla kizárólag a 2013. július 1. utáni fogyasztási 
időszakra vonatkozó adatokat tartalmaz.  Ha ezzel a számlával összevet egy 
rezsicsökkentés előtti számlát, akkor a csökkenés csak azonos fogyasztási mennyiség 
mellett mutatkozik 10%-nak. Ha Ön úgy véli, hogy a csökkentés nem tükröződik a 
számlája végösszegén, akkor ellenőrizze fogyasztása mértékét. 
 
• Hogyan alakul a rezsicsökkentés utáni első számlám, ha nem diktáltam be a június 
30-i mérőállást? 
Felhívásban kértük a felhasználókat, hogy a korrekt elszámolás érdekében a június 30-i 
mérőállásokat közöljék. Ennek hiányában – mint arról szintén tájékoztatást adtunk a 
felhívásunkban – átlagfogyasztás szerint számlázunk, s a rezsicsökkentés előtti és utáni 
díjakat arányosan megosztjuk. Kérjük, figyelje a részletező tételeknél a szolgáltatási 
időszakot. 
 
• Milyen felhasználókra vonatkozik a 10% rezsicsökkentés? 
A lakossági felhasználók (ide tartoznak a társasházak és lakásszövetkezetek is) víz- és 
csatornaszolgáltatási díja csökken 10%-kal. Ott is érvényesülnie kell a 10%-nak, ahol a 
vízdíj a közös költségekben szerepel mellékmérő nélküli elkülönült vízhasználattal. 
 



Felhívjuk a figyelmét, hogy a határidőre fizetés a szolgáltató és a felhasználó közös 
érdeke a rezsicsökkentés után is. A késedelmi kamat felemésztheti egy átlagos 
vízfelhasználású család 10%-os rezsicsökkentés-megtakarítását. 
 
A Debreceni Vízmű Zrt. továbbra is elkötelezett, hogy a fogyasztók minőségi és 
mennyiségi igényeit teljes mértékben kielégítse. 
 
A számlával kapcsolatos további kérdésével, észrevételével keresse 
Ügyfélszolgálatunkat. 

 Ügyfélszolgálati órák: hétfőn, kedden, szerdán, pénteken 8-12 óráig, csütörtökön 
8-20 óráig 

 Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. vagy 4001 Debrecen, Pf. 88. 
 Vezetékes telefon: 52/534-481, 52/513-506 
 E-mail: ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu 
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